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مقدمة 
صحيح البخارم كصحيح مسمـ يعداف أصح كتابيف بعد كتاب اهلل عند : بما أف الصحيحيف

المسمميف، فإف دراستيما كالبحث فييما يكتسب أىميتو مف ىذه الناحية، ثـ إف اتياـ بعض ركاتيما بالضعؼ 
يعني الطعف في جزء ميـ مف مصادر التشريع اإلسالمية، كبما أف اتياـ بعض ركاتيما بالضعؼ قد حصؿ؛ 
فإف ىذا يستدعي دراسةن ليؤالء الركاة كمركياتيـ في الصحيحيف كتبيف منيج الشيخيف في التخريج ليـ، كىؿ 

كمف ىنا جاء ىذا البحث؛ ! أـ ينبغي فيـ كيفية تخريج الشيخيف ليما! يصٌح التخريج ليـ عمى أم كجو كاف؟
. لتتبع ركايات ىؤالء الركاة المكصكفيف بمفظة الضعؼ كمشتقاتيا، كدراسة صنيع الشيخيف في تخريجيا

بعد تتبعي ما كتب عف الصحيحيف مف دراسات قديمة كمعاصرة لـ أقؼ عمى دراسة خاٌصة تناكلت ىذا ك
:  مف الدراسات القديمة ما يميالمكضكع بالبحث، كما يمكف أف يصٌنؼ في ىذا الباب

 جميع الركاة  فيو يتناكؿكىك" المدخؿ إلى معرفة رجاؿ الصحيحيف" دراسةه لمحاكـ النيسابكرم، سٌماىا :أكالن 
الذيف تكٌمـ عمييـ النٌقاد، مف المجاىيؿ كالمستكريف، كالكحداف، كمف كصؼ بسكء الحفظ، كالمبتدعة، كغيرىـ، 
دكف أف يتتبع جميع أقكاؿ العمماء فييـ، كال تتبع مركياتيـ في الصحيحيف، كاكتفى بنقؿ آراء بعض العمماء 

عطاء رأيو الخاٌص في ذلؾ كىذا يكقع المطالع لكتابو في إشكاالت غير قميمة تجاه ركاة ! في الراكم، كا 
 .الصحيحيف

ا دراسة الحافظ ابف حجر في كتابو ىدم السارم الذم ىك : ثانينا كمما يمكف أف يصنؼ في ىذا الباب أيضن
بمثابة مقدمة لكتابو فتح البارم شرح صحيح البخارم، كالناظر في ىذه الدراسة يجد صاحبيا قد أجاد كأفاد، 

حيث إنو استكعب جميع الركاة الذيف تكمـ فييـ مف ركاة صحيح البخارم، كقد تميزت ىذه الدراسة بأنيا كانت 
أك  (ضعيؼ)كجيزة جدنا كمبناىا عمى االعتذار، إال أف دراستي ىذه قد اختصت بالركاة الذيف اتيمكا بمفظة 

أحد مشتقاتيا، كما أنني تكسعت في الترجمة لمركاة بحيث ذكرت ما قاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ فييـ، 
. باإلضافة إلى تتبع مركيات الراكم كصنيع الشيخيف في التخريج لو

  ضمفثالثة أبحاثكلـ أقؼ عمى دراسة معاصرة تناكلت ىذا المكضكع مباشرة، أك ضمف مباحثيا، سكل 
:  ؿئ رساثالث
منيج اإلماـ البخارم في الجرح كالتعديؿ لمدكتكر محمد سعيد حٌكل، فقد عقد فصالن جعؿ فيو : األكلى-

مصطمح ضعيؼ عند البخارم مف مراتب الترؾ، دكف أف يشير إلى تخريج البخارم عمف ىذا كصفو، أك 
. عدـ تخريجو

اإلماـ مسمـ كمنيجو في صحيحو، لمدكتكر محمد الطكالبة، تكمـ في أحد مباحثو عف طبقات : الثانية-
الركاة كالركاية عف الضعفاء عند مسمـ، كذكر فيو طبقات الركاة عند مسمـ، ثـ نقؿ انتقاد بعض العمماء لمسمـ 

تخريج مسمـ عف جماعة ممف نزلكا عف مرتبة اإلتقاف، كذكر كجكهى صنيع مسمـ في التخريج عف ىؤالء 
 .المضعفيف، ككٌضح أف في تخريجو ليؤالء عمى ىذه الكجكه ينفي عميو أم انتقاد



 3 

اإلماـ ابف حباف كمنيجو في الجرح كالتعديؿ، لمدكتكر عداب الحمش فقد عقد في المجمد الثالث  :لثةالثا-
منيا بحثان عف الركاة المضعفيف كمركياتيـ عند اإلماـ ابف حباف، كراح يدافع عف ابف حباف في تخريجو 

لبعض الضعفاء، األمر الذم قاده إلى جمع ممحؽ أكدع فيو الركاة الذيف ضعفيـ ابف حباف ممف خرج ليـ 
ٌعؼ؛ منيج جميع المحدثيف مف أصحاب الصحاح  البخارم كمسمـ؛ ليخمص إلى أف التخريج عمف ضي

. كغيرىـ
مع التذكير بأٌف مراجعة كتب الجرح كالتعديؿ ! ىذا ما كقفت عميو مما يخٌص مصطمح ضعيؼ

ككتب العمؿ التي تناكلت أحاديث الصحيحيف؛ تيكًقؼ عمى كثير مف ذلؾ، كىذا جانب مما سكؼ أقكـ بو في 
. ىذه الدراسة

 اطالعي االستقرائي عمى المتيميف بالضعؼ في تيذيب التيذيب عمى ركاةو خٌرج ليـ البخارم خالؿمف ك
، كىذا رقـ عاؿ، ال يتناسب ظاىره مع ما نعرفو مف ينااكة كاثناف كتسعكف ركمسمـ؛ تكٌضح لي أف عددىـ مئ

اتفاؽ العمماء عمى صحة أحاديث الصحيحيف، فأردت الكتابة في ىذه المسألة؛ حتى تيفيـ فيمان عمميان 
ا . صحيحن

: كتأتي ىذه الدراسة لإلجابة عمى األسئمة التالية
. ىؿ خٌرج اإلماـ البخارم كمسمـ لركاة اتفؽ عمماء الجرح كالتعديؿ عمى تضعيفيـ-
. ىؿ خٌرج البخارم كمسمـ لركاة مضعفيف عندىما-
. ىؿ يصح حديث مف كصفو بعض عمماء الجرح كالتعديؿ بالضعؼ ممف خرج ليـ البخارم كمسمـ-

مبحث يدرس الجانب النظرم في المكضكع مف تعريؼ :  إلى مبحثيف(1)كقد قسمت ىذا البحث
بالضعؼ كداللتو الغكية كاالصطالحية، ثـ مراتب الجرح كالتعديؿ عند العمماء، ثـ األسباب التي يتيـ مف 

. أجميا الراكم بالضعؼ، كبعد ىذا تكضيح لصنيع ككيفيات تخريج الشيخيف لركاة اتيمكا بالضعؼ
 أما المبحث الثاني فيك دراسة تطبيقية لبعض الركاة كتراجميـ كمركياتيـ في الصحيحيف، أذكر فييا 

ترجمة الراكم ثـ مركياتو أك بعضيا، كدراسة ليذه الركايات كبياف لكيفية تخريج الشيخيف ليا، ىؿ أخرج ليما 
. فكؽ المدار أـ دكنو؟ كىؿ تكبع الراكم المتيـ بالضعؼ عمى ركايتو أـ ال؟

 . ثـ أختـ بحثي خاتمة أذكر فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خاللو

                                                 

المتيمكف : ، كالتي ىي بعنكاف( ـ2005)ىذا البحث اختصار لرسالتي لنيؿ درجة الماجستير، مف جامعة آؿ البيت  (1)
. بالضعؼ مف ركاة الصحيحيف، كمركياتيـ فييما، دراسة نقدية
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. الدراسة النظرية: المبحث األول
 

 .إطالقات مصطمح ضعيف حتى نياية القرن الثالث اليجري: المطمب األول
 

. دولة مصطمح ضعيف في المغة واوصطالح:  ووً 
، كيضـ كيحرؾ: قاؿ الفيركزآبادم: ضعيؼ لغة ٍعؼي ٍعفنا، : الضَّ ، ضى رى ، ككىريـ كنصى عيؼى ضد القكة، ضى

عىافةن، كضعافية، فيك  ٍعفنا، كضي ٍعفاف، الجمع: كضي ، كضى عيكؼه عىفة : ضعيؼ، كضى عفاء كضى ًضعاؼ كضي
عفى . (1)نسبو إلى الضعؼ-: أم الحديث–كضٌعفو : ، قاؿ...كضي

ا . (2)ىك الحديث الذم ال يستجمع شركط الحديث الصحيح أك الحسف: كالحديث الضعيؼ اصطالحن
ىك إما ضعيؼ الجسـ أك العقؿ أك العمـ، كضعؼ الراكم إما في حديثو كعممو أك : كالرجؿ الضعيؼ

العقؿ السميـ في الجسـ السميـ، كال دخؿ لإلمكانات : ذاكرتو كعقمو، كال تعٌمؽ لمضعؼ بالجسـ إال مف باب
المادية في الضعؼ كالقكة، إال مف جية قبكؿ جكائز الحكاـ أك اخذ األجرة عمى التعميـ، كلـ يترؾ أحد مف 
أصحاب الصحاح إخراج حديث راك ألنو كاف يأخذ جكائز السمطاف، كأما أخذ األجرة عمى التعميـ فمـ يترؾ 
أحد حديث مف فعؿ ىذا، كقد كجدت أف مف كصؼ بالغفمة مثالن أك بخفة الضبط أك بالكىـ فإنو يقاؿ لو 

. (3)ضعيؼ، فضعؼ الراكم إذف يعني جرحو بمفظة مف ألفاظ الجرح التي تتعمؽ بالعدالة أك الضبط
 

. دووت مصطمح ضعيف حتى نياية القرن الثالث اليجري: ثانًيا
اختمؼ العمماء في مصطمح ضعيؼ ىؿ ىك مف مصطمحات درجة االعتبار أـ مف مصطمحات 

ا بالكذب كمف كاف فاحش  درجة الترؾ، كالمالحظ أف مصطمح ضعيؼ فيو عمكـ إذ قد تطاؿ مف كاف متيمن
. الخطأ، كغيرىـ

كبعد تتبعي لكالـ العمماء في ثالثة كسبعيف راكيان مكصكؼ بالضعؼ كجدت أف لكؿ عالـ مف 
العمماء المتقدميف مفيكمو الخاص في مصطمح ضعيؼ، كلكنيـ يترددكف بيف اعتباره مف مصطمحات درجة 
ذا عددنا كالـ الحافظ ابف حجر في التقريب أقرب إلى  االعتبار كبيف اعتباره مف مصطمحات درجة الترؾ، كا 

مع بعض القيكد في بعض األحياف عمى  (صدكؽ)االعتداؿ في تقكيـ أحكاؿ الركاة، فقد كجدتو أطمؽ لفظة 
. ستة كعشريف مف ىؤالء الركاة الذيف كجدت المتقدميف أطمقكا عمييـ لفظة ضعيؼ

                                                 

مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، مؤسسة : محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، القامكس المحيط، تحقيؽ (1)
. (ضعؼ): ، مادة829: ص: ـ1998/ ىػ1419الرسالة، بيركت، 

: (ط.ت.د)عبد الكىاب عبد المطيؼ، الطبعة األكلى، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، : تدريب الراكم، تحقيؽ  السيكطي،(2)
1 /179 .
. 903/ 2: داب الحمش، اإلماـ الترمذم كمنيجو في كتابو الجامعع. د: انظر( 3)
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عمى ثمانية كعشريف  (ضعيؼ)عمى خمسة عشر منيـ، كأطمؽ لفظة  (متركؾ)ككجدتو أطمؽ لفظة 
ذا كاف البخارم كمسمـ قد خٌرجا . راكينا منيـ فيؿ لفظ صدكؽ في درجة متركؾ في درجة ضعيؼ؟؟ كا 

ذا كاف  أحاديث لقرابة مئتي راك أطمؽ عمييـ العمماء لفظة ضعيؼ، فيؿ خٌرج الشيخاف عف مئتي متركؾ؟ كا 
في مرتبة االحتجاج، أـ االعتبار، أـ الترؾ؟ كالجكاب : الكالـ بالنفي العاـ ففي أم المراتب نضع ىؤالء الركاة

البد مف دراسة استقرائية تتتبع أقاكيؿ النقاد في ىؤالء الركاة، كالبد مف تتبع صنيع الشيخيف في : العممي ىك
ـٌ يككف الجكاب الصحيح، أك الجكاب األقرب إلى الصكاب عمى أقؿ تقدير . التعامؿ مع أحاديثيـ، كمف ث

 
*** 
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 مراتب الجرح والتعديل: المطمب الثاني
 

. مراتب الجرح والتعديل بشكل عام:  ووً 
لـ يذكر الباحثكف في عمـ الجرح كالتعديؿ تقسيميا عمى مراتب قبؿ نياية القرف الثالث اليجرم، كقد 
رأيت الباحثيف المعاصريف ينسبكف إلى ابف أبي حاتـ أنو ىك أكؿ مف جمع ىذه المراتب كصنفيا إلى مراتب 

. (1)تعديؿ كمراتب جرح
إف ابف أبي حاتـ ىك أكؿ مف صنؼ مراتب الجرح كالتعديؿ إنما أريد بذلؾ التصنيؼ : كقكلي

.  المكضكعي المنيجي، كال أعني أنو أكؿ مف أطمؽ األلفاظ كالمصطمحات التي صنفيا تحت كؿ مرتبة
كقد حٌدد تمؾ المراتب في مقدمة كتابو الجرح كالتعديؿ، ثـ جاء مف بعدىه فاعتمدكا مراتبو كزادكا عمييا 

. (2)كعٌدلكا كفؽ آرائيـ الخاصة كما يركنو بناء عمى عمميـ كتجربتيـ العممية
، كأىؿ العدالة (3)كالمالحظ أف ابف أبي حاتـ قد جعؿ ثالث طبقات ألىؿ العدالة كطبقة كاحدة لمترؾ

: أنفسيـ عنده عمى طبقات كمراتب
كىـ الركاة الذيف يحتج بأحاديثيـ مف غير نظر فييا غالبان، كىـ مف كصفكا : رواة مرتبة اوحتجاج-

.  بالحافظ كاإلماـ كالثقة كنحكىا مف العبارات المشعرة بعدالتو كتمامية ضبطو
 كىـ الركاة السابقكف الذيف كجد قيد عمى أكصافيـ العالية، كأف يقاؿ في الكاحد :رواة مرتبة اوختبار-
ثقة يغرب أك يخطئ أك يخالؼ، أك ثقة : حافظ لكف حديثو عف فالف مف شيكخو غير مقبكؿ، أك يقاؿ : منيػـ

في حديث أىؿ بمده، مخٌمط في حديث غيرىـ، فمثؿ ىذا الراكم تعرض أحاديثو كميا كفؽ عممية السبر 
كالمكازنة لمعرفة ما خالؼ فيو أك أغرب أك ضعفو الحفاظ، كيحتج بما سكل ذلؾ مف حديثو كغالب حديث 

.  ىؤالء يعده النقاد في مرتبة الحسف لذاتو، كيرتقي إلى الصحة لغيره لكنو ال يصبح صحيحان لذاتو البتة
نما يعتبر بركاياتيـ التي يكافقكف فييا :رواة مرتبة اوعتبار-  كىـ الركاة الذيف ال يحتج بحديثيـ، كا 

الثقات، فيككف قبكؿ ركاياتيـ لممجمكع ال ألنيا مركيات فالف، كمعظـ ركايات ىؤالء تككف في حٌيز الحسف 

                                                 

 (ـ،ط.د)نكر الديف عتر، أصكؿ الجرح كالتعديؿ كعمـ الرجاؿ، الطبعة الثالثة، دار اليمامة، كدار الفرفكر، . د (1)
قاسـ عمي سعد، مباحث في عمـ الجرح كالتعديؿ، الطبعة األكلى، دار البشائر ، ك151- 145: ص: ـ2001/ىػ1422

اإلماـ محمد بف حباف البستي كمنيجو في الجرح عداب الحمش، . ، كد23: ص: ـ1988/ ىػ1408اإلسالمية، بيركت، لبناف، 
محمد سعيد حكل، منيج اإلماـ . كما بعدىا، كد674/ 2: ـ1985/ ىػ1405كالتعديؿ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أـ القرل، 

 . كما بعدىا367: ص: البخارم في الجرح كالتعديؿ، رسالة دكتكراة مف جامعة بغداد
، 6/ 1: ـ1952/ ىػ1371الجرح كالتعديؿ، الطبعة األكلى، دار إحياء التراث، بيركت،  بد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، ع(2)

10 .
داب محمكد الحمش، اإلماـ الترمذم كمنيجو في كتابو الجامع، الطبعة األكلى، دار الفتح، عماف، األردف، ع. د:  انظر(3)

. 469/ 2: ـ2003/ ىػ1423
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 (مقبكؿ)ك (تعرؼ كتنكر)ك (ال بأس بو)ك (يخطئ، يغرب، يتفرد : صدكؽ  ): لغيره، كمف أطمؽ عميو 
. مع بعض االستثناءات التي تخص مصطمح صدكؽ كميا مف ىذه البابة، (حسف الحديث إف شاء اهلل)ك

كمف العمماء مف ينػٌزؿ مصطمح ضعيؼ، كيضعؼ، كضعفكه، كضعفو بعض أىؿ العمـ كيستضعؼ 
كغيرىا مف مشتقات مصطمح ضعيؼ، في ىذه المرتبة، كمنيـ مف يجعميا في المرتبة الرابعة التالية كىي 
مرتبة الترؾ، لكجكد ركاة كصفكا بالضعؼ كترؾ العمماء أحاديثيـ غير منتبييف إلى تخريج البخارم كمسمـ 

. عف عديديف ممف كصفكا بالضعؼ
 كىـ الركاة الذيف اتيمكا بكضع الحديث، كسرقتو، كالكذب، أك كانكا مخمطيف أك :رواة مرتبة الترك-

مغفميف أك فحش منيـ الغمط حتى استحقكا الترؾ، كعدُّ مصطمح ضعيؼ كما يشتؽ منو مف ىذه المرتبة 
إشكاؿ كبير يحتاج إلى دراسة مستكعبة تطبيقية، إذ ما مف كاحد ممف اشترط الصحة إال كخٌرج عف عػدد مف 

. ىؤالء
 

أما مراتب الجرح كالتعديؿ عند اإلماـ مسمـ فقد كجدتو قسـ الركاة إلى ثالث مراتب كذلؾ في مقدمة صحيحو؛ 
ليكضح لنا منيجو في التخريج عف الركاة بشكؿ عاـ، كبالتالي فإنو قد كفى غيره مؤكنة تتبع منيجو في 

 :التخريج لمركاة، كفيما يمي تقسيـ مسمـ لمركاة بشكؿ عاـ
فإنا نتكخى أف نقدـ األخبار التي ىي أسمـ مف العيكب مف : فأما القسـ األكؿ: "قاؿ اإلماـ مسمـ

تقاف لما نقمكا،   يكجد في ركايتيـ اختالؼ لـغيرىا، كأنقى مف أف يككف ناقمكىا أىؿ استقامة في الحديث كا 
 كباف ذلؾ في حديثيـ فإذا نحف تقصينا المحدثيفشديد كال تخميط فاحش كما قد عثر فيو عمى كثير مف 

 يقع في أسانيدىا بعض مف ليس بالمكصكؼ بالحفظ كاإلتقاف أخبارناأخبار ىذا الصنؼ مف الناس أتبعناىا 
ف كانكا فيما كصفنا دكنيـ فإف اسـ الستر كالصدؽ كتعاطي العمـ يشمميـ عمىكالصنؼ المقٌدـ قبميـ   أنيـ كا 

فعمى .... األخبار بف السائب كيزيد بف أبي زياد كليث بف أبي سميـ كأضرابيـ مف حماؿ اآلثار كنقاؿ كعطاء
.  ما ذكرنا مف الكجكه نؤلؼ ما سألت مف األخبار عف رسكؿ اهللنحك

فأما ما كاف منيا عف قكـ ىـ عند أىؿ الحديث متيمكف، أك عند األكثر منيـ، فمسنا نتشاغؿ بتخريج 
حديثيـ، كعبد اهلل بف مسكر بف أبي جعفر المدائني، كعمرك بف خالد، كعبد القدكس الشامي، كمحمد بف 

ككذلؾ مف الغالب عمى حديثو . كأشباىيـ ممف اتيـ بكضع األحاديث كتكليد األخبار... سعيد المصمكب
ا عف حديثيـ . (1)"المنكر أك الغمط، أمسكنا أيضن

: كىكذا أجد أف مسممنا قد قسـ طبقات الركاة إلى ثالث طبقات ىي
. ما ركاه الحفاظ المتقنكف.1
. ما ركاه المستكركف، كالمتكسطكف في الحفظ كاإلتقاف.2

                                                 

/ 1: ـ1998/ ىػ1419محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األكلى، دار السالـ، الرياض، : صحيح مسمـ بشرح النككم، ترقيـ (1)
5 .
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  ما ذكرنا مف الكجكه نؤلؼ ما سألت مف األخبار عف رسكؿ اهللنحكفعمى : كقاؿ بعد ىذيف القسميف
إنو ال يتشاغؿ بتخريج حديثيـ، كعطؼ : ما ركاه المتيمكف عند بعض أىؿ الحديث أك األكثر منيـ، كقاؿ.3

. عمييـ مىف الغالب عمى حديثيـ المنكر أك الغمط، كأنيـ مثميـ فيمسؾ عف حديثيـ فال يخرجو
كىذا تصريح مف مسمـ بأنو يخرج أحاديث القسميف األكليف، كأما القسـ الثالث بشقيو فال يعرج عميو، كمع 

. ىذا فقد اختمؼ العمماء في مراده بذلؾ
كصنيع مسمـ الذم يؤكد تطبيقو لكالمو السابؽ أنو أتى بأحاديث القسميف : محمد الطكالبة. كيقكؿ د

األكؿ كالثاني، كاجتنب أحاديث القسـ الثالث فمـ يعرج عميو كال تشاغؿ بو، حيث إنو يؤخر حديث القسـ 
الثاني بعد القسـ األكؿ، كيخرج لمقسـ الثاني في المتابعات كالشكاىد دكف األصكؿ، كما يرفع التفرد عف القسـ 

. (1)األكؿ، أك إذا كاف لحديث القسـ الثاني طرؽ كثيرة تقكيو
 ***

 

                                                 

محمد عبد الرحمف طكالبة، اإلماـ مسمـ كمنيجو في صحيحو، الطبعة الثانية، دار عمار، عماف، األردف،  : انظر(1)
.  كما بعدىا120: ص: ـ2000/ ىػ1421
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 : لث الثاالمطمب
 

.  سباب اتيام الراوي بالضعف
 

مف خالؿ استقرائي لمركاة المتيميف بالضعؼ مف ركاة الصحيحيف تبيف لي أف لفظة ضعيؼ كمشتقاتيا 
تشكؿ مرتبة مف مراتب التجريح حيث إف أكثر الركاة الذيف اتيمكا بالضعؼ ذكر العمماء تفسيرنا كسببنا 

التياميـ بالضعؼ، فكأف لفظة ضعيؼ لفظة عامة يدخؿ تحتيا أكثر أك كؿ ألفاظ التجريح، كفيما يمي أكرد 
أسباب تضعيؼ الركاة المتيميف بالضعؼ في الصحيحيف كما كردت في الدراسة التطبيقية ككـ مرة كاف كؿ 

: منيا سببنا في تضعيؼ الركاة
 

 الرقم السبب الذي اتيم من  جمو الراوي بالضعف عدد مرات تكراره

  .1 .الخطأ كالغمط (44)

. الكىـ (44) 2.  

  .3 .بسبب المذىب (23)

(22) 
يخطئ عف راك معيف أك عف أىؿ بمد معينة، 

 .أك في حاؿ دكف حاؿ

4.  

  .5 تضعيؼ بال حجة، كبدكف تفسير لمجرح (21)

  .6 .ضعؼ الحفظ أكسكؤه (13)

  .7 .االختالط كالتغير كالتمقف (10)

  .8 .التدليس (9)

  .9 .ركاية المناكير (9)

  .10 .اإلغراب (7)

  .11 .ركاية المناكير عف الثقات (6)

  .12 .الخطأ في التضعيؼ (5)

  .13 .االتياـ بالكذب (4)

(4) 
لـ يتابع عمى حديثو عف راك معيف، أك لـ يتابع 

 .عمى حديثو كمو

14.  

  .15 .إرساؿ األحاديث (3)

  .16 .مخالفة الثقات (3)

  .17 .الركاية عف الكتاب كالمناكلة (3)
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  .18 .الخالؼ الشخصي كتنافس األقراف (2)

  .19 .الركاية كىك صغير (2)

  .20 .قمة االشتغاؿ بالحديث (2)

  .21 .التضعيؼ عمى كجو المزاح (1)

  .22 .الغفمة (1)

  .23 .ال يحسف قراءة كتبو (1)

  .24 .لـ يرك إال عف كاحد (1)

  .25 .سرقة الحديث (1)

  .26 .الزيادة في األسانيد (1)

  .27 .التصحيؼ (1)

  .28 .الخطأ إال عف كاحد (1)

  .29 .دخكؿ الراكم في الكالية (1)

(1 ) . ترؾ ركاية أىؿ بمد عنو 30.  

(1 ) لـ يرك عنو إال كاحد  31.  

(1 ) . االضطراب في حديثو 32.  

 
*** 
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 صنيع البخاري ومسمم في التخريج عمن اتيم بالضعف: المطمب الرابع
 

إف تتبع صنيع الشيخيف في التخريج عف المتيميف بالضعؼ ىك أحد أىداؼ ىذه الدراسة كنتيجتيا 
التطبيقية المفيدة التي تكضح كيفية كتكجيو تخريج الشيخيف لكؿ راكو متيـ بالضعؼ، بحيث إنو ال يجكز 

أف البخارم أك مسممنا خٌرج لفالف أك فالف دكف بياف كيفية تخريجو لو، فنقكؿ خرج لفالف المتيـ : إطالؽ قكؿ
كىكذا، كفيما يمي جدكؿ ... بالضعؼ متابعة مثالن، كال يجكز عند الشيخيف التخريج لو إال في المتابعات

: يكضح أكجو تخريج الشيخيف أك أحدىما لمركاة المتيميف بالضعؼ كالذيف أكردتيـ في رسالتي ىذه
 

الرواة الذين 
روى ليم مسمم 

 دون البخاري

الرواة الذين روى 
ليم البخاري دون 

 مسمم

الرواة المشتركون 
بين البخاري 

 ومسمم

طريقة التخريج لمراوي المتيم 
 بالضعف

7 4 - 
 

 ركل لو مقركننا بغيره

1 2 - 
 

 أخرج لو ألنو ثقة عنده

3 - - 
 

 أخرج لو في الشكاىد

1 - - 
 

 أخرج لو لبياف مخالفة غيره

1 - - 
 

 أخرج لو لزيادة جاء بيا

- 1 - 
 

 أخرج لو لإلشارة إلى عمة خفية

11 8 2 
 

 ركل لو ما لو شاىد

20 5 39 
 

 ركاة أكثر الركاية عنيـ

- 1 - 
اختار أجكد حديث الراكم المتيـ 

 بالضعؼ



 12 

7 4 - 
الراكم المتيـ بالضعؼ عميو 

 المدار أك ىك فكؽ المدار

3 2 8 

ركاة مضعفكف باعتبار خاص 
كالمضعؼ في حديثو عف راك 

 معيف أك في حاؿ معينة

6 3 - 
 ركل عنو كىك مف شيكخو

- 1 - 
ركل لمراكم المتيـ بالضعؼ 

 حتى ال يكرر اإلسناد

83 59 10 
 ركل لو كقد تكبع عمى حديثو

2 6 - 

في الرغائب كفضائؿ األعماؿ 
كما ال ينبني عميو حالؿ أك 

 حراـ

  
\ سكيد بف سعيد 

حفص بف ميسرة 
كغيرىما 

مف أخرج لو الشيخاف كىك 
 ضعيؼ؛ ألجؿ عمك اإلسناد

 
كالذم يظير مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر األحاديث التي أخرجيا الشيخاف لركاة متيميف بالضعؼ قد 

تكبعكا عمييا متابعات تقكييا كتجعميا في مصاٌؼ الركايات المقبكلة، كال شٌؾ أف كجكد متابعيف لمراكم مف 
أقكل أسباب قبكلو كقبكؿ ركايتو، كما أني الحظت أف مركيات الركاة المكثريف عند الشيخيف قد تكبع عمييا 

. الركاة
كما تأكدتُّ أٌف ىناؾ تكجييات قكية لكؿ ركاية خرجيا الشيخاف لراكو اتيـ بالضعؼ، مف مثؿ متابعة 

غيره لو، أك أف تككف ركايتو بحٌد ذاتيا متابعة، أك أف يككف لمركاية شكاىد أحاديث أخرل، أك أف تككف 
الركاية نفسيا شاىدنا لغيرىا مف األحاديث، أك أف تككف الركاية في الرغائب كفضائؿ األعماؿ، كغير ذلؾ مف 

التكجييات التي تسكغ تخريج الشيخيف لمركاة المتيميف بالضعؼ، مع العمـ بأنو قد يجتمع أكثر مف تكجيو 
لتخريج الشيخيف ليذه المركيات، كما أنني قد درست مركيات ىؤالء الركاة كصنيع الشيخيف في التخريج ليـ 
بغض النظر ىؿ ثبت ضعفيـ أـ ال، كىذا يعني أنو حتى كلك في حاؿ ثبكت ضعؼ بعضيـ فإنؾ ستجد أف 

. الشيخيف قد خٌرجا ليـ ألمر كجيو ارتأياه، كاهلل أعمـ



 13 

كقد كجدت لإلماـ محمد جماؿ الديف القاسمي كالمنا جميالن في تكجيو تخريج أئمة الحديث لركاة 
 اإلماـ النككم في قاؿ " عن رواية بعض كبار األئمة عن الضعفاءالجواب"ضعاؼ حيث يقكؿ تحت عنكاف 

: بأجكبةقد يقاؿ لـ حدث ىؤالء األئمة عف ىؤالء مع عمميـ بأنيـ ال يحتج بيـ كيجاب عنو : "شرح مسمـ
 غيرىـ أك يتشكككا في عمى أنيـ رككىا ليعرفكىا كليبنكا ضعفيا؛ لئال يمتبس في كقت عمييـ أك : حدىا

. صحتيا
.  يحتٌج بو عمى انفرادهكال أف الضعيؼ يكتب حديثو ليعتبر أك يستشيد :الثاني
 بعض فييا الصحيح كالباطؿ فيكتبكنيا ثـ يميز أىؿ الحديث كاإلتقاف يككف الضعيؼ الراكم ركاية :الثالث

 عف الراكيةذلؾ مف بعض، كذلؾ سيؿ عمييـ معركؼ عندىـ، كبيذا احتج سفياف رحمو اهلل حيف نيى عف 
". أنا أعمـ صدقة مف كذبو: "أنت تركم عنو؟ فقاؿ: الكمبي، فقيؿ لو

 الزىد، كأحاديث قد يرككف عنيـ أحاديث الترغيب كالترىيب، كفضائؿ األعماؿ، كالقصص، أنيـ :لرابعا
، كسائر األحكاـ، كىذا الضرب مف الحديث يجكز كالحراـكمكاـر األخالؽ، كنحك ذلؾ، مما ال يتعمؽ بالحالؿ 

، ما سكل المكضكع منو كالعمؿ بو؛ ألف أصكؿ ذلؾ صحيحة كركايةعند أىؿ الحديث كغيرىـ التساىؿ فيو 
. أىمومقررة في الشرع معركفة عند 

 فإف ىذا األحكاـكعمى كؿ حاؿ فإف األئمة ال يرككف عف الضعفاء شيئان يحتجكف بو عمى انفراده في 
 فعؿ كثيريف مف الفقياء أك كأماشيء ال يفعمو إماـ مف أئمة المحدثيف كال محقؽ مف غيرىـ مف العمماء 

 ألنو إف كاف يعرؼ ضعفو لـ يحؿ لو أف يحتج كذلؾأكثرىـ ذلؾ كاعتمادىـ عميو فميس بصكاب بؿ قبيح جدان 
ف كاف ال يعرؼ ضعفو لـ يحؿ لو أف ييجـ عمى بالضعيؼبو فإنيـ متفقكف عمى أنو ال يحتج   في األحكاـ كا 

“  عميو بالتفتيش عنو إف كاف عارفا أك بسؤاؿ أىؿ العمـ بو إف لـ يكف عارفابحثاالحتجاج بو مف غير 
. (1)انتيى

 الغمط في لكثرةقد يككف الرجؿ عندىـ ضعيفان ”:  شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل تعالىكقاؿ
 بو، فإف تعدد الطرؽ كاالعتضادحديثو، كيككف حديثو الغالب عميو الصحة، فيرككف عنو ألجؿ االعتبار بو 

 الناقمكف فجاران كفساقان، فكيؼ إذا كانكا كافككثرتيا يقكل بعضيا بعضان، حتى قد يحصؿ العمـ بيا، كلك 
 مثؿ عبد اهلل بف لييعة، فإنو مف أكابر عمماء المسمميف، كىذاعمماء عدكالن، كلكف كثر في حديثيـ الغمط، 

، كلكف احترقت كتبو، فصار يحدث مف حفظو، فكقع في حديثو غمط كثير، الحديثككاف قاضيان بمصر كثير 
قد أكتب حديث الرجؿ لالعتبار بو مثؿ ابف لييعة، كأما مف :  حديثو الصحة، قاؿ أحمدعمىمع أف الغالب 

 لـ يرك في كغيره منو أنو يتعمد الكذب فمنيـ مف ال يركل عف ىذا شيئان كىذه طريقة أحمد بف حنبؿ عرؼ
 بو كاالعتضاد، كمف العمماء لالعتبارمسنده عمف يعرؼ أنو يتعمد الكذب لكف يركل عمف عرؼ منو الغمط 

 كبيف ما ال يكذبو، كيذكر عف الثكرم أنو كاف يكذبوإنو يميز بيف ما : مف كاف يسمع حديث مف يكذب كيقكؿ
 أنو يعرؼ، كمثؿ ىذا قد يقع لمف كاف خبيران بشخص إذا حدثو كيذكريأخذ عف الكمبي كينيى عف األخذ عنو 

                                                 

 .125/ 1: النككم، شرح صحيح مسمـ (1)
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 كخبر الكاحد قد يقترف بو قرائف تدؿ ضبطيا فيو كما كذب فيو بقرائف ال يمكف صدؽبأشياء يميز بيف ما 
 كفضمو اإلماـ ابف عبد البر في جامع بياف العمـ كركل انتيى، (1)" عمى أنو كذبتدؿعمى أنو صدؽ كقرائف 

:  عمى ثالثة أكجوالحديثإني أحب أف أكتب : في باب الرخصة في كتابة العمـ عف سفياف الثكرم أنو قاؿ
 كال أديف بو، كحديث رجؿ ضعيؼ أحب أطرحوحديث أكتبو أريد أف أتخذه دينان، كحديث رجؿ أكتبو فأكفقو ال 

. (3 )”(2) يؤخذ بو كما تتعمـ ما يؤخذ بوماالتعمـ “: أف أعرفو كال أعبأ بو، كقاؿ األكزاعي
 

                                                 

 .506/ 17(: ط.ت.د)تقي الديف ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، الطبعة األكلى، دار عالـ الكتب، بيركت،  (1)
/ ىػ1406أبك لبابة حسيف، الطبعة األكلى، دار المكاء، الرياض، . د:  كالتجريح، تحقيؽالتعديؿسميماف بف خمؼ الباجي،  (2)

 .290/ 1: ـ1986
 .116/ 1: ـ1979/ ىػ1399محمد جماؿ الديف القاسمي، قكاعد التحديث، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت،  (3)
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الدراسة التطبيقية : المبحث الثاني
 

 وبعض مروياتيم فييما الصحيحينمن رواة  من اتيم بالضعف تراِجم بعض

تمييـد 
 

إف التطبيؽ العممي لإلطالقات النظرية، كتتبع صنيع البخارم كمسمـ في التخريج عمف اتيـ بالضعؼ ىك 
ىدؼ ىذه الدراسة، حيث إف اإلطالقات العامة غير المنبنية عمى استقراءات كتتبع دقيؽ تبقى مجرد نظريات 

-ال تكضح المنيج كال تخرج بنتائج عممية صحيحة؛ لذا فإني قد اخترت أف أتتبع الركاة المتيميف بالضعؼ 
دكف المعمؽ عند –عند البخارم كمسمـ في صحيحييما - كأعني ىنا المتيميف بمفظة ضعيؼ كمشتقاتيا

، كذلؾ -البخارم كما ىك في المقدمة عند مسمـ، كذلؾ ألف ىؤالء ليسكا عمى شرط البخارم كمسمـ أصالن 
 تيذيب الكماؿ، كتيذيب التيذيب، كتقريبو،  خالؿمف الضعؼاشتقاقات لفظة بشتى المتيميف جمع الركاة ب

ت ض كتاب اختص برجاؿ البخارم كنقؿ أقكاؿ العمماء، ثـ عركمف التعديؿ كالتجريح لمباجي؛ ألف الباجي
 مكاضع تراجميـ المتكررة عنده ت، كتتبع النيسابكرم لمحاكـ إلى الصحيحىؤالء الركاة جميعان عمى المدخؿ

. جميعان 
مختصر قدر اإلمكاف، بحيث ال يككف مخالن جمع مادة ترجمة الراكم كفؽ منيج ترجمة كبعد ىذا بدأت ب

خٌرج الحديث أكالن مف البخارم كمسمـ، فإذا أ ك الراكمركياتـجمع أـ كيفي بالقدر الذم تحتاجو ىذه الدراسة، ث
 إسناد البخارم عمى مسمـ، ثـ أخٌرجو مف صحيحي ابف خزيمة كابف حباف ال تقريران لصحة كؿ ما تاتفقا قٌدـ

نما تقديران الشتراطيـ  .، ثـ أخرجو مف الكتب األربعة، كال أتعداىا إال عند الحاجة الصحةافييما، كا 

 بياف منيج الشيخيف في تخريج ىذه األحاديث، كليس الحكـ النيائي م في ىذه الدراسة ىكيعنيفإف ما 
كىؿ لمحديث ىؿ خٌرج لو في المتابعات أك في الشكاىد، ا، فبعد أف أخرج الحديث أدرس مداره كأبيف عميو

جعمت ليا  التي نظريةكبذلؾ تككف دراسة الحديث قد تٌمت، تمييدان لمدراسة اؿمتابعات أك شكاىد أـ ال؟ 
.  منيج الشيخيف في التخريج عف الضعفاء فيوكضحأ المبحث األكؿ

: كفيما يمي أكرد تراجـ كمركيات بعض الركاة المتيميف بالضعؼ مف ركاة الصحيحيف
 

 وبعض ن بالضعف الذين اتفق البخـاري ومسمم عمى التخريج ليموالرواة المتيم: المطمب األول
 .مروياتيم

ا بالضعؼ، كأكثري ىؤالء الركاة المشتركيف  اتفؽ البخارم كمسمـ عمى اإلخراج لستة كستيف راكينا متيمن
بيف البخارم كمسمـ أكثرى الشيخاف مف التخريج ليـ، كقد ارتأيت أال أخرج حديث المكثريف كمو، ذلؾ أف 
التطكيؿ ال يناسب ىذه الدراسة، كقد جعمت الحد األعمى لألحاديث التي أخرجيا لمراكم الكاحد خمسة 
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ف كاف أكثر مف ذلؾ ذكرت أيف ركل، كأخرِّج كاحدنا مف أحاديثو، كعدد مركياتو كتكجيينا مختصرنا  أحاديث، كا 
لتخريج الشيخيف لو، كفيما يمي أكرد تراجـ كأحاديث بعض الركاة المتيميف بالضعؼ الذيف اتفؽ الشيخاف 

 :عمى اإلخراج ليـ، اخترتيـ مف بيف ستة كستيف راكيان أكردتيـ في رسالتي
 
ثقة حجة، : إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم، أبك إسحاؽ المدني، نزيؿ بغداد. 1

 .(1 )(ع)تكمـ فيو بال قادح، مف الثامنة، مات سنة خمس كثمانيف 
ا منيـ كركل عنو خمسة كستكف  (خ ـ د س ؽ)محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم : ركل عف عشريف شيخن

. (2)(ـ)أبك داكد سميماف بف داكد الطيالسي : راكينا منيـ
براىيـ بف سعد فجعؿ عقيؿذكر عند يحيى بف سعيد : سمعت أبي يقكؿ:  اهلل بف أحمدعبديقكؿ   كا 

براىيـ:  يقكؿيضعفيماكأنو   (3)، ىؤالء ثقات لـ يخبرىما يحيى القطافىذاإيش ينفع : ثـ قاؿ أبي! عقيؿ كا 
: كقاؿ ابف عدم (4) سماعو مف الزىرم ليس بذاؾ ألنو كاف صغيرنا حيف سمع مف الزىرم: كقاؿ صالح جزرة

:  كقاؿ أحمد(5) عف الزىرم كغيره مستقيمةكأحاديثوىك ثقة مف ثقات المسمميف، كالـ مف تكمـ فيو فيو تحامؿ 
. (6)أحاديثو مستقيمة

: ثقة، زاد ابف معيف كابف حجر: قاؿ ابف سعد كابف معيف كأحمد كالعجمي كأبك حاتـ كالذىبي كابف حجر
مف متقني أىؿ المدينة :  كقاؿ ابف حباف(7 )كثير الحديث كربما أخطأ في الحديث: حجة، كزاد ابف سعد

  (9) كترجمو البخارم في الكبير كلـ يذكره بجرح أك تعديؿ(8)كساداتيـ
 

. (2)أخرج لو الجماعة:  قاؿ ابف حجر(1)كأكرده ابف حباف في الثقات
                                                 

(. 177):  التقريب ابف حجر،(1)
. (174 )88/ 2: مزم، الكماؿاؿ (2)
. 460/ 1: بف حجر، مقدمة الفتح ا، ك33/ 1: لذىبي، الميزافا (3)
. 388/ 1: بف حجر، مقدمة الفتحا (4)
يحيى مختار غزاكم، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيركت، :  عبد اهلل بف عدم الجرجاني، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، تحقيؽ(5)

. (77 )246/ 1: ـ1988/ ىػ1409
. (283 )101/ 2: بف أبي حاتـ، الجرحا (6)
، كالعجمي، معرفة 322/ 7: (ط.ت.د) محمد بف سعد الزىرم، الطبقات الكبرل، الطبعة األكلى، دار صادر، بيركت، (7)

/ 1: بف حجر، مقدمة الفتحا، ك33/ 1: لذىبي، الميزافاك (283 )101/ 2: بف أبي حاتـ، الجرحاك (24 )201/ 1: الثقات
388 .

فاليشيمر، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، . ـ:  محمد بف حباف البستي، مشاىير عمماء األمصار، تحقيؽ(8)
. (1116 )141/ 1: ـ1959

: (ط.ت.د)السيد ىاشـ الندكم، الطبعة األكلى، دار الفكر، دمشؽ، :  محمد بف إسماعيؿ البخارم، التاريخ الكبير، تحقيؽ(9)
1/288( 928) .
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لو عند البخارم مئة ككاحد كستكف ركاية، كعند مسمـ مئة كتسع ركايات، ككما ىك كاضح فالقكؿ : قمت
بتضعيفو غير قكم كرٌده بعض العمماء، إضافة إلى تكثيؽ عدد كبير مف العمماء لو، كىذه إحدل مركياتو 

: عند الشيخيف
اؽي : قاؿ البخارم دَّثىنىا ًإٍسحى ـى قىاؿى : حى نىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍف اٍبًف ًشيىابو قىاؿى : أىٍخبىرى ، عى اًلحو دَّثىًني أىًبي، عىٍف صى : حى

اءىهي رىسيكؿي المَّوً  فىاةي جى رىٍت أىبىا طىاًلبو اٍلكى ٍف أىًبيًو أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىنَّوي لىمَّا حىضى ًني سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًَّب، عى دى ًعٍندىهي أىٍخبىرى  فىكىجى
يَّةى ٍبًف اٍلميًغيرىًة قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي أيمى ٍيًؿ ٍبفى ًىشىاـو كىعى ِـّ قيٍؿ ال ًإلىوى ًإال المَّوي ):  ألىًبي طىاًلبو أىبىا جى يىا عى

يَّةى  (كىًممىةن أىٍشيىدي لىؾى ًبيىا ًعٍندى المَّوً  ٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي أيمى ٍيؿو كىعى ٍبًد : فىقىاؿى أىبيك جى ٍف ًممًَّة عى يىا أىبىا طىاًلبو أىتىٍرغىبي عى
ـٍ يىزىٍؿ رىسيكؿي المًَّو ! اٍلميطًَّمبً  ـٍ ىيكى فىمى تَّى قىاؿى أىبيك طىاًلبو آًخرى مىا كىمَّمىيي قىالىًة حى يىعيكدىاًف ًبًتٍمؾى اٍلمى مىٍيًو كى يىا عى  يىٍعًرضي

ٍبًد اٍلميطًَّمًب كىأىبىى أىٍف يىقيكؿى ال ًإلىوى ًإال المَّوي فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مىى ًممًَّة عى ـٍ أيٍنوى  ): عى ا لى أىمىا كىالمًَّو ألىٍستىٍغًفرىفَّ لىؾى مى
ٍنؾى  ..مىا كىافى ًلمنًَّبيِّ : فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى ًفيوً  (عى

. (4) اآليىةى (3) 
صالح بف كيساف، كمعمر بف راشد، كشعيب بف : مدار حديث الباب عمى ابف شياب الزىرم، ركاه عنو: قمت

أبي حمزة األمكم، فأصبح إبراىيـ بف سعد متابعنا عمى حديثو دكف مدار الحديث، كىذا يعني أنو ال حرج 
 .عمى البخارم في التخريج لو ما داـ متابعان عمى حديثو

 ***
 
ٍمقىاني، أبك زياد الككفي، لقبو شىقيكصا. 2 اًعيؿ بف زىكىًريَّا بف ميرَّة الخي  قميالن، مف الثامنة، ئصدكؽ يخط: ًإٍسمى

. (5 )(ع) كقيؿ قبميا  كمئة،مات سنة أربع كتسعيف
أبك الربيع : كركل عنو ثالثة عشر راكيان منيـ (ـ)سميماف األعمش : ركل عف خمسة كثالثيف راكيان منيـ

. (6)(خ ـ)سميماف بف داكد الزىراني 
 
 

                                                                                                                                                             

: ـ1975/ ىػ1395السيد شرؼ الديف أحمد، الطبعة األكلى، دار الفكر، بيركت، :  محمد بف حباف البستي، الثقات، تحقيؽ(1)
6 /7( 6485) .
. 388/ 1: بف حجر، مقدمة الفتحا (2)
. (113): آية:  التكبة(3)
محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة :  أخرجو محمد بف إسماعيؿ البخارم البخارم، صحيح البخارم مع شرحو فتح البارم، ترقيـ(4)

: ح)ال إلو إال اهلل : في كتاب الجنائز باب إذا قاؿ المشرؾ عند المكت: ـ2000/ ىػ1421األكلى، دار السالـ، الرياض، 
. (6681: ح)كاأليماف كالنذكر  (4772، 4675: ح)كتفسير القرآف  (3884: ح)كالمناقب  (1360

. (445): ابف حجر، التقريب( 5)
(. 445 )3/92: المزم، الكماؿ (6)
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 بف معيفا  الميمكني عفكقاؿ( 1)ضعيف:  أحمدأحمد بف ثابت عف ك، ابف معيفالميث بف عبدة عفقاؿ 
أما األحاديث المشيكرة التي يركييا فيك فييا مقارب : أحمد قاؿ ك(2)ضعيؼ الحديث:  كالعجميكأحمد،
: ابف معيف كقاؿ (3)، كلكنو ليس ينشرح الصدر لو، ىك شيخ ليس يعرؼ ىكذا يريد بالطمب صالحالحديث

. (5)ليس بالقكم: كقاؿ النسائي (4)قمففي الحديث يحيى بف زكريا بف أبي زائدة أحٌب إلٌي 
كقاؿ  (7)أرجك أف ال يككف بو بأس:  كقاؿ النسائي(6)ما كاف بو بأس: ابف معيف، ك أحمد أبك داكد عفكقاؿ

، ىك صالح: قاؿ أبك حاتـ (8)كاف ابف ميدٌم يركم عنو، ككاف أصحابكـ البغداديكف رككا عنو: ابف المديني
 (10)الحجة شيء آخر: أفحجة ىك؟ قاؿ: صالح الحديث، قيؿ لو: ابف معيف كقاؿ (9) مقارب حديثحديثوك

: كقاؿ ابف عدم (12)شيعي: ، زاد الذىبيصدكؽ:  كالذىبيبف خراشاكقاؿ عبد الرحمف  (11)صالح: كقاؿ مرة
كالفضؿ بف زياد عف  ،ابف معيف  كقاؿ(13) مف الحديث صدر صالح، كىك حسف الحديث يكتب حديثولو

  (16)قد احتٌجا جميعان بو:  كقاؿ الحاكـ(15)كترجـ لو ابف حباف في ثقاتو( 14)ثقة:  كأبك داكد،أحمد

                                                 

(. 551 )1/260: ابف حجر، التيذيب:  كانظر(84 )1/78: العقيمي، الضعفاء (1)
(. 445 )3/92: المزم، الكماؿ: انظرك (90 )1/226: العجمي، معرفة الثقاتك (72 )172/ 1:  أحمد، عمؿ الحديث(2)
صبحي السامرائي، الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ، الرياض، :  أحمد بف حنبؿ، عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ، تحقيؽ(3)

. (3273 )495/ 2: أحمد، العمؿ: كانظر (173 )193/ 1: ـ1989/ ىػ1409
. (174 )76:  ص: [الدارمي] ابف معيف (4)
. [لـ أجد ىذا عند النسائي] (551 )1/260: ابف حجر، التيذيب (5)
محمد : تحقيؽ[ ركاية ابف محرز( ]الجزء األكؿ)ك يحيى بف معيف، معرفة الرجاؿ  (280 )111: ص: [الدقاؽ] ابف معيف (6)

كأحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي  (287 )85/ 1: ـ1985/ ىػ1405كامؿ القصار، الطبعة األكلى، مجمع المغة العربية، دمشؽ، 
. 366: ص: داكد

(. 67 )1/367: كالباجي، التعديؿ (551 )1/260: كابف حجر، التيذيب (445 )3/92: المزم، الكماؿ (7)
محمد مطيع الحافظ كغزكة بدير، الطبعة : ، تحقيؽ(الجزء الثاني) عمي بف الديني كابف أبي شيبة كابف نمير، معرفة الرجاؿ (8)

. (279 )204/ 2: ـ1985/ ىػ1405األكلى، مجمع المغة العربية، دمشؽ، 
(. 570 )2/170: ابف أبي حاتـ، الجرح (9)
. (358 )111: ص: [الدقاؽ] ابف معيف (10)
. (827 )475: ص: [ابف الجنيد]ابف معيف ( 11)
ابف حجر،  (445 )3/92: المزم، الكماؿ:  كانظر(375 )1/246: كالذىبي، الكاشؼ (878 )1/228 :الذىبي، الميزاف( 12)

(. 551 )1/260: التيذيب
(. 142 )1/317: ابف عدم، الكامؿ (13)
 2/170: كابف أبي حاتـ، الجرح( 292 )233/ 1: كسؤاالت اآلجرم أبا داكد (1250 )266/ 3: [الدكرم] ابف معيف (14)
(. 551 )1/260: كابف حجر، التيذيب (445 )3/92: المزم، الكماؿ ك(67 )1/367: كالباجي، التعديؿ (570)
(. 6648 )6/44: ابف حباف، الثقات (15)
. 183/ 4: الحاكـ، المدخؿ (16)
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. (2)ركل لو الجماعة:  قاؿ المزم(1)كأكرده البخارم في الكبير كلـ يذكره بجرح أك تعديؿ
عشر ركايات عند مسمـ تكبع عمييا كليا شكاىد كما ظير لي مف ، كأربعة أحاديث البخارم  عند لو:قمت

 كاحتجاج البخارم كمسمـ بو يدؿ عمى قبكلو عندىما كأخذىما بقكؿ مف قاؿ (3)خالؿ تتبع سريع لألسانيد
ا في ركاية أخرل، كلعؿ تخريج  بتكثيقو، إضافة إلى أف ابف معيف كأحمد المذاف ضعفاه نجدىما يكثقانو أيضن

: إحدل مركياتو يكضح صنيع الشيخيف في التخريج لو
بَّاحو : قاؿ البخارم مَّدي ٍبفي صى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا : حى مَماِعيلُل بْسنُل زَمكَمِريَّياءَم حى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف :ِإسْس ٍيدي ٍبفي عى دَّثىنىا بيرى  حى

ٍف أىًبي ميكسىى قىاؿى  ًة فىقىاؿى سىًمعى النًَّبيُّ : أىًبي بيٍردىةى ٍبًف أىًبي ميكسىى، عى ييٍطًريًو ًفي اٍلًمٍدحى ؿو كى مىى رىجي :  رىجيالن ييٍثًني عى
ؿً ) . (4)(أىٍىمىٍكتيـٍ أىٍك قىطىٍعتيـٍ ظىٍيرى الرَّجي

مدار حديث الباب عمى أبي جعفر محمد بف صباح، ركاه عنو البخارم كمسمـ كأحمد، فغدا إسماعيؿ : قمت
 قاؿ ابف (5) نحكهبف زكريا فكؽ مدار الحديث، كلمحديث شاىد مف حديث أبي بكرة نفيع بف الحارث الثقفي

 أخرجو كالرابعثالثة منيا أخرجيا مف ركاية غيره بمتابعتو، :  لو في البخارم سكل أربعة أحاديثليس: حجر
. (6) مف حديث أبي بكرة كغيرهشاىدكليذا ... في قصة الرجؿ الذم أيثنيى عميو... 

 ***
 
خ ـ د ت )ثقة، مف الثالثة، مات سنة بضع عشرة : كىب بف منبو بف كامؿ اليماني، أبك عبد اهلل األىٍبناكم. 3

. (7)(س فؽ
ا منيـ كركل عنو سبعة كعشركف . (خ ـ د ت س)أخكه ىماـ بف منبو : ركل عف أربعة عشر شيخن

. (8)(خ ـ ت س)عمرك بف دينار : راكينا منيـ

                                                 

. (1121 )355/ 1: البخارم، الكبير( 1)
(. 445 )3/92: المزم، الكماؿ (2)
: مسمـ )(7393، 6320، 6083، 6060، 5442، 2955، 2890، 2663، 2294، 2118: البخارم): مركياتو ىي( 3)

279 ،406 ،597 ،649 ،1477 ،1863 ،2240 ،2341 ،2662 ،3001) .
كالشيادات باب ما يكره مف اإلطناب في  (6060: ح)أخرجو البخارم في كتاب األدب باب ما يكره مف التمادح ( 4)

كأحمد بف حنبؿ،  (3001: ح..)كمسمـ في الزىد كالرقائؽ باب النيي عف المدح إذا كاف فيو إلفراط (2663: ح)..المدح
. (19193: ح)في أكؿ مسند الككفييف  (ط.ت.د)المسند، الطبعة األكلى، مؤسسة قرطبة، القاىرة، 

كمسمـ في الزىد كالرقائؽ باب النيي عف  (2519: ح)أخرجو البخارم في كتاب الشيادات باب إذا زكى رجؿ رجالن كفاه ( 5)
. (3000: ح)..المدح

. 391/ 1: ابف حجر، مقدمة الفتح( 6)
(. 7485):  التقريبابف حجر،( 7)
. (6767 )140/ 31: المزم، الكماؿ( 8)
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 ثقةن ككاف أحبار عمماء التابعيف، مف: كقاؿ الذىبي (1) ضعيًفاكاف: كقاؿ عمرك بف عمي الفالس
 كثقو: كقاؿ ابف حجر (2) ضٌعفو الفالس كحده ككثٌقو جماعةكقدصادقنا كثير النقؿ مف كتب اإلسرائيميات، 

، كصنؼ فيو بالقدركاف ضعيفنا، ككاف شبيتو في ذلؾ أنو كاف يتيـ بالقكؿ : الجميكر، كشٌذ الفالس فقاؿ
كنت أقكؿ : يقكؿ بف منبو كىبسمعت : كتابنا، ثـ صٌح أنو رجع عنو، قاؿ حماد بف سممة عف أبي سناف

 األنبياء، مف جعؿ إلى نفسو شيئنا مف المشيئة فقد كفر، كتببالقدر حتى قرأت بضعة كسبعيف كتابنا مف 
 سكل حديث كاحد عف أخيو ىماـ عف أبي ىريرة في كتابة الحديث، البخارمفتركت قكلي، كليس لو في 

 .(4)ركل لو بف ماجة في التفسير، كالباقكف: قاؿ المزم. (3) ىماـعفكتابعو عميو معمر 
: لو عند البخارم حديث، كآخر عند مسمـ: قمت
ٍبًد المًَّو قىاؿى : قاؿ البخارم: الحديث األكؿ- ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى دَّثىنىا سيٍفيىافي قىاؿى : حى ك قىاؿى : حى دَّثىنىا عىٍمره ًني : حى أىٍخبىرى

ٍف أىًخيًو قىاؿى وَمىْسبُل بْسنُل مُلنَمبٍِّو، ٍيرىةى يىقيكؿي :  عى اًب النًَّبيِّ : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ا ًمٍف أىٍصحى ٍنوي ًمنِّي ًإال مى ًديثنا عى ده أىٍكثىرى حى  أىحى
ك فىًإنَّوي كىافى يىٍكتيبي كىال أىٍكتيبي  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ٍيرىةى . مىا كىافى ًمٍف عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ، عىٍف ىىمَّاـو تىابىعىوي مىٍعمىره

(5) .
معمر بف راشد، ككىب بف منبو، فيككف : مدار حديث الباب عمى ىماـ بف منبو، ركاه عنو: قمت

. كىب بذلؾ متابعنا عمى حديثو، كال حرج عمى البخارم في التخريج لو ما داـ قد تكبع عمى حديثو
ٍيرو : قاؿ مسمـ: الحديث الثاني- ٍبًد المًَّو ٍبًف نيمى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ك، عىٍف : حى ، عىٍف عىٍمرو دَّثىنىا سيٍفيىافي وَمىْسِب بْسِن حى

، عىٍف ميعىاًكيىةى قىاؿى مُلنَمبِّوٍ  ٍف أىًخيًو ىىمَّاـو ـٍ ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : ، عى ده ًمٍنكي ٍسأىلىًة فىكىالمًَّو ال يىٍسأىليًني أىحى ال تيٍمًحفيكا ًفي اٍلمى
ا أىٍعطىٍيتيوي  ٍسأىلىتيوي ًمنِّي شىٍيئنا كىأىنىا لىوي كىاًرهه فىييبىارىؾى لىوي ًفيمى . (شىٍيئنا فىتيٍخًرجى لىوي مى

دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى اٍلمىكِّيُّ  ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو : حى ، عىٍف عى دَّثىنىا سيٍفيىافي دَّثىًني : حى مىٍيًو ًفي دىاًرًه وَمىْسبُل بْسنُل مُلنَمبِّوٍ حى ٍمتي عى دىخى  كى
ٍف أىًخيًو قىاؿى  ٍكزىةو ًفي دىاًرًه، عى ًني ًمٍف جى ٍنعىاءى فىأىٍطعىمى سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : سىًمٍعتي ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى يىقيكؿي : ًبصى

 فىذىكىرى ًمٍثمىوي ،  يىقيكؿي
(6) .

مدار حديث الباب عمى سفياف بف عيينة، فغدا كىب بف منبو فكؽ المدار، كبما أف القكؿ : قمت
بتضعيفو غير قكم فال شيء في اعتماد مسمـ لو في اإلسناد، كما أف ىذا الحديث مف ركايتو عف أخيو، كمف 

                                                 

. (288 )147/ 11: ابف حجر، التيذيب( 1)
. 352/ 4: الذىبي، الميزاف( 2)
. 450/ 1: ابف حجر، مقدمة الفتح( 3)
. (6767 )140/ 31: المزم، الكماؿ( 4)
( 2668: ح)كالترمذم في العمـ باب ما جاء في الرخصة فيو  (113: ح)أخرجو البخارم في كتاب العمـ باب كتابة العمـ ( 5)

. (3841: ح)كالمناقب باب مناقب أبي ىريرة 
: ح)كالنسائي في الزكاة باب اإللحاؼ في المسألة  (1038: ح)أخرجو مسمـ في كتاب الزكاة باب النيي عف المسألة ( 6)

. (1644: ح)كالدارمي في الزكاة باب التشديد عمى مف ساؿ كىك غني  (16450: ح)كأحمد في مسند الشامييف  (2593
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: المعركؼ أف الراكم يتقف الركاية عف أخيو العتنائو بيا، إضافة إلى أف معنى الحديث كرد في اآلية القرآنية
افنا ال يىٍسأليكفى النَّاسى ًإٍلحى

(1) .
 ***
 

 وبعض ن بالضعف الذين انفرد البخـاري عن مسمم بالتخريج ليمولرواة المتيم ا: الثانيمطمبال
 .مروياتيم

 
ا بالضعؼ منفردنا عف مسمـ، كبيذا يككف البخارم قد  أخرج البخارم عف خمسة كأربعيف راكينا متيمن
ركل أقؿ بكثير مف مسمـ عف ركاة متيميف بالضعؼ، كما سيظير ىذا بالتفصيؿ كاإلحصاء الحقنا، كفيما 

 :يمي تراجـ كأحاديث بعض الركاة المتيميف بالضعؼ ممف ركل ليـ البخارم دكف مسمـ
 ***

 
، مكلى عمرك بف حريث، أبك بكر الككفي. 1 لو أكىاـ، مف التاسعة، مات  صدكؽ: أىٍحمىد بف بىشير المىٍخزكميُّ

. (2 )(خ ت) سبع كتسعيف كمئةسنة 
: ف راكيان منيـك كركل عنو اثناف كعشر(3)(خ)ىاشـ بف ىاشـ الزىرم : ان منيـشيخركل عف عشريف 
 .(4 )(خ)محمد بف سالـ البيكندم 
عطاء بف المبارؾ :  قمت البف معيف: الدارمي عثمافكقاؿ (5)، يعتبر بحديثوضعيف: قاؿ الدارقطني

 كأنو تعجب مف ذكرم !مو: أحمد بف بشير، قاؿالضعيؼ ذاؾ الشيخ : مف يركم عنو؟ قمت: تعرفو؟ قاؿ
 (6) أحمد بف بشير كاف مف أىؿ الككفة ثـ قدـ بغداد كىك متركؾ:ال أعرفو، قاؿ عثماف: أحمد بف بشير فقاؿ

ليس أحمد بف بشير الذم ركل عف عطاء بف المبارؾ مكلى عمرك بف حريث الككفي : قاؿ أبك بكر الخطيب
نما لو أحاديث تفرد بركايتيا، كقد كاف  ذاؾ بغدادم، كأما أحمد بف بشير الككفي فميست حالو الترؾ، كا 

                                                 

. (273): آية: البقرة( 1)
(. 13): ابف حجر، التقريب (2)
(. 14 )1/273: المزم، الكماؿ (3)
(. 14 )1/273: المزم، الكماؿ (4)
لـ أجده ] (308)1/85 :الذىبي، الميزافك (14 )1/273: المزم، الكماؿ: انظرك (1653 )46/4الخطيب، تاريخ بغداد  (5)

. [ىذا عنده
. (664 )184: ص: [الدارمي] ابف معيف (6)
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 لو ليمتاز عف قرينو (البخارم) كأف ىذا ىك السٌر في تكنية المصنؼ: ابف حجرقاؿ  (1)مكصكفنا بالصدؽ
 .(2)الضعيؼ

قد : كقاؿ ابف معيف (4)ينفرد بالمناكير عف المشاىير: قاؿ ابف حبافك (3)ترجـ لو العقيمي في الضعفاء
ليس : كقاؿ النسائي (6 )ليس بحديثو بأس: كزاد مرة (5)يقيفقد رأيتو ككتبت عنو لـ يكف بو بأس إال أنو كاف 

. (7)بحديثو بأس، ليس بذاؾ القكم
صدكؽ إال أنو ليس بالحافظ فإذا : كقاؿ الباجي(  9)صدكؽ:  كقاؿ أبك زرعة(8)محمو الصدؽ: كقاؿ أبك حاتـ

كاف ثقة، كثير الحديث، ذىب حديثو فكاف :  كقاؿ أبك بكر بف أبي داكد(10)خالؼ الحفاظ كاف حديثيـ أكلى
لو أحاديث صالحة، كىذه األحاديث التي ذكرتيا أنكر ما رأيت لو، كىك في : كقاؿ ابف عدم (11)ال يحدث

 .(12)القـك الذيف يكتب حديثيـ
كاف صدكقان حسف المعرفة بأياـ الناس حسف الفيـ، ككاف رأسان في الشعكبية، أستاذان يخاصـ : كقاؿ ابف نمير

كترجمو  (14)ىـ الذيف يفضمكف العجـ عمى العرب: الشعكبية:  قاؿ الذىبي(13)فييا، فكضعو ذاؾ عند الناس
. (15)البخارم في الكبير كلـ يذكره بجرح أك تعديؿ

 مركاف بف معاكية كأبك أسامة كىك في كتاب الطب، عميو لو البخارم حديثنا كاحدنا تابعو أخرج: قاؿ ابف حجر
 عميو لو فمشعر بأنو غير حافظ، كأما كالـ عثماف الدارمي فقد رده الخطيب بأنو اشتبو النسائيفأما تضعيؼ 

                                                 

(. 1653 )46/4الخطيب، تاريخ بغداد  (1)
(. 5443)10/249: ابف حجر، الفتح (2)
 .(156)1/128: العقيمي، الضعفاء (3)
(. 63)1/140: ابف حباف، المجركحيف (4)
: انظر. كاف مف طبقة العماؿ، كلـ يكف مف المتفرغيف لمعمـ: الحداد، كيريد أف يقكؿ: يعمؿ بمينة القياف يعني: ييقىيِّف (5)

. (قيف)4/119: النياية في غريب األثرابف الجزرم، ك (1852): ص (قاف)القامكس المحيط 
 46/4الخطيب، تاريخ بغداد ك( 14 )2/42: ابف أبي حاتـ، الجرح: كانظر (2396 )490/ 3: [الدكرم] ابف معيف (6)
(. 11)1/191: كالذىبي، الكاشؼ (14 )1/273: المزم، الكماؿك( 1653)
. [لـ أجد ىذا عنده] (14 )1/273: المزم، الكماؿ: انظر، ك1/314: الباجي، التعديؿ (7)
(. 14 )2/42: ابف أبي حاتـ، الجرح (8)
(. 14 )2/42: ابف أبي حاتـ، الجرح (9)
. 1/314: الباجي، التعديؿ (10)
(. 14 )1/273: المزم، الكماؿ (11)
(. 1)1/165: ابف عدم، الكامؿ (12)
(. 1653 )46/4الخطيب، تاريخ بغداد : انظرك (14 )1/273: المزم، الكماؿ (13)
(. 308)1/85 :الذىبي، الميزاف( 14)
. (1477 )1/ 2: البخارم، الكبير (15)
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ركل لو البخارم : كقاؿ المزم (1)براك آخر اتفؽ اسمو كاسـ أبيو كىك كما قاؿ الخطيب رحمو اهلل تعالى
. (2)كالترمذم كابف ماجو

.  أخرج لو البخارم حديثان كاحدان :قمت
مَّدي ٍبفي سىالـو : قاؿ البخارم دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا : حى رٍ حى مَمدُل بْسنُل بَمِشيٍر  َمبُلو بَمكْس ـي ٍبفي ىىاشـو قىاؿى : َمحْس نىا ىىاًش ًني :  أىٍخبىرى أىٍخبىرى

اًمري ٍبفي سىٍعدو قىاؿى  ـٍ ):  يىقيكؿي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  : سىًمٍعتي أىًبي يىقيكؿي : عى مىًف اٍصطىبىحى ًبسىٍبًع تىمىرىاًت عىٍجكىةو لى
ٌّـم كىال ًسٍحره  رُّهي ذىًلؾى اٍليىٍكـى سى . (3 )(يىضي

عبد اهلل بف عبد الرحمف بف معمر : مدار حديث الباب عمى عامر بف سعد بف أبي كقاص، ركاه عنو: قمت
، 5445، 5769، 5768)كىاشـ بف ىاشـ الزىرم عند البخارم  (2047)األنصارم النٌجارم عند مسمـ 

، كىذا يرفع  دكف مدار الحديثمتابعنا عمى حديثوفغدا أحمد بف بشير  (3876)كعند أبي داكد  (5779
. الحرج عف البخارم في التخريج لو

 ***
مكلى ابف عباس لمزكمو : نىجدة، أبك القاسـ، مكلى عبد اهلل بف الحارث، كيقاؿ لو: ًمقسـ بف بيٍجرة، كيقاؿ. 2
 (4خ )صدكؽ ككاف يرسؿ، مف الرابعة، مات سنة إحدل كمئة، كما لو في البخارم سكل حديث كاحد : لو
(4) .

عبد الكريـ بف : كركل عنو أربعة عشر راكينا منيـ (4خ )عبد اهلل بف عباس : ركل عف ثماية شيكخ منيـ
. (5 )(خ ت س ؽ)مالؾ الجزرم 
كذكره البخارم  (8) بالقكمليس: قاؿ ابف حـز (7)حـز ابف ضعفوو (6)ضعيًفاكاف كثير الحديث : كقاؿ ابف سعد

ا بؿ ساؽ حديث شعبة عف الحكـ عف مقسـ في الحجامة، كقاؿ أف  البخارم في الضعفاء كلـ يذكر فيو قدحن
. (9)الحكـ لـ يسمعو منو

                                                 

. 385: ص: ابف حجر، مقدمة الفتح (1)
(. 14 )1/273: المزم، الكماؿ (2)
كباب الدكاء بالعجكة  (5779:ح) أخرجو البخارم في كتاب الطب باب شرب السـ كالدكاء بو كما يخاؼ منو كالخبيث (3)

كأبك  (2047:ح) كمسمـ في األشربة باب فضؿ تمر المدينة (5445:ح) كاألطعمة باب العجكة (5769، 5768:ح) لمسحر
(. 3876:ح) داكد في الطب باب في تمرة العجكة

(. 6873: )ابف حجر، التقريب (4)
(. 6166 )461/ 28: المزم، الكماؿ (5)
. 471/ 5: ابف سعد، الطبقات (6)
. 176/ 4: الذىبي، الميزاف (7)
، المحمى (8) . 189/ 2: ابف حـز
(. 509 )256/ 10: ابف حجر، التيذيب (9)
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قمت : كقاؿ مينأ بف يحيى (1)العجب أف البخارم أخرج لو في صحيحو كذكره في كتاب الضعفاء: قاؿ الذىبي
. (2)دكف ىؤالء: فمقسـ؟ قاؿ: ستة فذكرىـ قمت: مف أصحاب ابف عباس؟ قاؿ: قمت ألحمد
 كقاؿ أحمد بف (4)صالح الحديث ال بأس بو: كقاؿ أبك حاتـ (3) مف مشاىير التابعيفصدكؽ: قاؿ الذىبي

. (5)ثبت ال شؾ فيو: ثقة، زاد أحمد المصرم: صالح المصرم كالعجمي كيعقكب بف سفياف كالدار قطني
 يخرج لو البخارم في صحيحو إال حديثنا كاحدنا ذكره في المغازم مف طريؽ ىشاـ بف لـ: قاؿ ابف حجر

 التفسير مف طريؽ عبد الرزاؽ كالىما عف ابف جريج عف عبد الكريـ الجزرم عنو عف ابف كفييكسؼ 
، كذا أكرده مختصرنا، كأخرجو بدر عف بدر كالخارجكف إلى  يستكم القاعدكف مف المؤمنيفال: عباس

 .(6)الصحيحالترمذم مف طريؽ حجاج عف ابف جريج بتمامو، كىك مف غرائب 
ـي ٍبفي ميكسىى: بىاب: قاؿ البخارم: لو عند البخارم حديث كاحد: قمت دَّثىًني ًإٍبرىاًىي ٍيجو : حى رى نىا ًىشىاـه أىفَّ اٍبفى جي أىٍخبىرى

ـٍ قىاؿى  بَّاسو أىنَّوي سىًمعىوي : أىٍخبىرىىي ٍف اٍبًف عى دِّثي عى اًرًث ييحى ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى ٍكلىى عى ٍبدي اٍلكىًريـً أىنَّوي سىًمعى ًمٍقسىمنا مى ًني عى أىٍخبىرى
ٍؤًمًنيفى : يىقيكؿي  ال يىٍستىًكم اٍلقىاًعديكفى ًمٍف اٍلمي

كفى ًإلىى بىٍدرو (7) اًرجي ٍف بىٍدرو كىاٍلخى  عى
(8) .

مدار حديث الباب عمى ابف جريج، فيككف مقسـ بذلؾ فكؽ مدار الحديث، كالحديث مكقكؼ عمى ابف : قمت
عباس في ذكر سبب نزكؿ آية، كما أنو في ترجمة باب، كمثؿ ىذا الراكم المختمؼ فيو ال يضر تخريج 

 . حديثو ىذا؛ ألنو ال ينبني عميو حكـ شرعي كال حالؿ كحراـ
*** 

 
 . وبعض مروياتيمن بالضعف الذين انفرد مسمم عن البخاري بالتخريج ليموالرواة المتيم: المطمب الثالث

 
ا بالضعؼ انفرد بالتخريج ليـ عف البخارم،  أخرج اإلماـ مسمـ رحمو اهلل  لكاحد كثمانيف راكينا متيمن
كبيذا يككف مسمـ قد ركل أكثر مف البخارم عف ركاة متيميف بالضعؼ، بثالثة كأربعيف راكينا، كفيما يمي 

: الركاة المتيمكف بالضعؼ عند مسمـ دكف البخارم
*** 

                                                 

. 176/ 4: الذىبي، الميزاف (1)
(. 509 )256/ 10: ابف حجر، التيذيب (2)
. 176/ 4: الذىبي، الميزاف (3)
(. 1889 )414/ 8: ابف أبي حاتـ، الجرح (4)
(. 509 )256/ 10: كابف حجر، التيذيب (1783 )296/ 2: العجمي، معرفة الثقات (5)
. 445/ 1: ابف حجر، مقدمة الفتح (6)
 (.95: )آية: النساء (7)
 ال يستكم القاعدكف كباب  (3954: ح) ..إذ تستغيثكف ربكـ: أخرجو البخارم في كتاب المغازم باب قكؿ اهلل تعالى (8)

 (.3032:ح)كالترمذم في تفسير القرآف باب كمف سكرة النساء  (4595: ح)...مف المؤمنيف
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ميُّ الكيكفيُّ . 1 اًبر البىجى ىك : قاؿ المزم (1 )(4ـ )صدكؽ ليف الحفظ، مف الخامسة : ًإٍبرىاًىيـ بف مييىاًجر بف جى

 .(2) كالد إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مياجر،أبك إسحاؽ
. (ـ د ؽ)كصفية بنت شيبة  (4ـ )أبك الشعثاء سميـ بف أسكد المحاربي : ركل عف كاحد كعشريف راكيان منيـ
مٍيـ  (4)سفياف الثكرم : كركل عنو ثمانية عشر راكيان منيـ كشعبة بف ( ـ د ؽ)كأبك األحكص سالـ بف سي

. (3)(ـ د ؽ)الحجاج 
 أحمد بف حنبؿ بعد أف ذيكر تضعيؼ ابف  قاؿ،ضعيف: ، كابف حـزابف معيفأحمد عف قاؿ يحيى القطاف ك

: مرةابف معيف كقاؿ ( 4) ابفي معيففغضب عبد الرحمف بف ميدم ككره ما قاؿ: معيف إلبراىيـ عند ابف ميدم
ضٌعفكه، تكمـ فيو يحيى بف سعيد : إبراىيـ بف مياجر؟ قاؿ: كقاؿ الحاكـ لشيخو الدارقطني (5)ضعيؼ الحديث
بمى حٌدث بأحاديث ال يتابع عمييا، كقد غمزه شعبة أيضان، كقاؿ غيره عف : ؟ قاؿ بحجة: سعيد كغيره، قمت

 .(8)ال يحتٌج بو:  كقاؿ ابف القطاف الفاسي(7)فيو ضعؼ:  كقاؿ أحمد(6) يعتبر بو:الدارقطني
ليس بالقكم، : قد ركل لو مسمـ غير حديث كاختمؼ اإلماماف في معناه، فقاؿ يحيى بف سعيد: قاؿ الحاكـ

كذكر غضب ابف ميدم لتضعيؼ ابف معيف البف مياجر، فيذا التعديؿ مف ابف ميدم أقكل عند مسمـ مف 
ف كٌنا نقكؿ إف الجرح أكلى مف التعديؿ، فميس :  قاؿ الحاكـ(9)ليس بذاؾ القكم: قكؿ ابف معيف جرح، ألٌنا كا 

. (10)ليس بالقكم جرح يجب بو إسقاطو: قكلو

                                                 

ابف :]ك (2074 )425/ 3: ك (1668 )344/ 3: [الدكرم] كابف معيف (254: )ابف حجر، التقريب: مصادر ترجمتو (1)
: كالعجمي، معرفة الثقات (1032 )328/ 1: كالبخارم، الكبير (4710 )159/ 3: كأحمد، العمؿ (290 )343: ص: [الجنيد

 :الجرحابف أبي حاتـ، ك (7)12: ص: كالنسائي، الضعفاء كالمترككيف، 182/ 3: كالفسكم، المعرفة كالتاريخ (40 )206/ 1
: ص:  كالدارقطني، سؤاالت الحاكـ(59 )1/213: كابف عدم، الكامؿ (9 )1/102:ابف حباف، المجركحيف ك(421)2/132

: كالذىبي، الكاشؼ (250 )2/211: كالمزم، الكماؿ( 829 )129/ 3: كابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ (272 )180
(. 301)1/146: كابف حجر، التيذيب (225)1/67: الذىبي، الميزافك (209)1/225
(. 250 )2/211: المزم، الكماؿ (2)
(. 250 )2/211: المزم، الكماؿ (3)
، المحمى (4710 )159/ 3: كأحمد، العمؿ (1668 )344/ 3: [الدكرم] ابف معيف (4) ابف : ، كانظر104/ 4: كابف حـز

كابف  (250 )2/211: كالمزم، الكماؿ (59 )1/213: ابف عدم، الكامؿك( 59 )1/213:  ك(9 )1/102:حباف، المجركحيف
(. 301)1/146: حجر، التيذيب

. (2074 )425/ 3: [الدكرم] ابف معيف (5)
(. 301)1/146: ابف حجر، التيذيبك (272 )180: ص:  الدارقطني، سؤاالت الحاكـ(6)
(. 59 )1/213: ابف عدم، الكامؿ (7)
. (829 )129/ 3: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ( 8)
. (290 )343: ص: [ابف الجنيد]ابف معيف ( 9)
. 128/ 4: الحاكـ، المدخؿ( 10)
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أحاديثو صالحة يحمؿ بعضيا بعضان، كىك عندم أصمح مف إبراىيـ اليجرم، كحديثو يكتب : كقاؿ ابف عدم
ضعيؼ مييف، : سمعت رجالن مف أىؿ بغداد مف أىؿ الحديث يقكؿ:  كقاؿ عمرك بف عمي(1)في الضعفاء

، زاد ليس بالقكم:  كقاؿ يحيى القطاف كالنسائي(2)ال بأس بو: قاؿ سفياف الثكرم كأحمد: فقاؿ عبد الرحمف
 .(3)في الحديث: النسائي مرة

كثير الخطأ تستحٌب مجانبة ما انفرد مف الركايات كال يعجبني االحتجاج بما كافؽ األثبات : قاؿ ابف حباف
كقاؿ أبك  (6)جائز الحديث:  كقاؿ العجمي(5)صالح الحديث:  كقاؿ أبك داكد(4)لكثرة ما يأتي مف المقمكبات

ليس بالقكم، ىك كحصيف كعطاء بف السائب قريب بعضيـ مف بعض، كمحٌميـ عندنا محٌؿ الٌصدؽ : حاتـ
كانكا قكمنا اليحفظكف فيحدثكف بما اليحفظكف :  ال يحتج بحديثيـ:معنى: يكتب حديثيـ كال يحتٌج بو، كقاؿ

 كقاؿ (8) حديثو ليفكنبالة،لو شرؼ : كقاؿ يعقكب بف سفياف(7)فيغمطكف، ترل في أحاديثيـ اضطرابان ما شئت
 كترجمو البخارم في الكبير كلـ يذكره بجرح أك (10)ثقة:  كقاؿ ابف سعد(9)صدكؽ اختمفكا فيو : كقاؿ الساجي

 :فم أخرج لو مسمـ حديث:تقؿ (12)ركل لو الجماعة سكل البخارم:  قاؿ المٌزم(11)تعديؿ
مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى كىاٍبفي بىشَّارو قىاؿى اٍبفي اٍلميثىنَّى: قاؿ مسمـ :الحديث األكؿ- دَّثىنىا ميحى ٍعفىرو : حى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى

دَّثىنىا شيٍعبىةي  اًئشىةى أىفَّ أىٍسمىاءى سىأىلىًت النًَّبيَّ :  قىاؿى ِإبْسرَماِىيمَم بْسِن الْسمُليَماِجرِ  عىٍف ،حى دِّثي عىٍف عى ًفيَّةى تيحى  عىٍف سىًمٍعتي صى
مىى رىٍأًسيىا فىتىٍدليكيوي ): غيٍسًؿ اٍلمىًحيًض فىقىاؿى  ، ثيَـّ تىصيبُّ عى تىيىا فىتىطىيَّري فىتيٍحًسفي الطُّييكرى ًسٍدرى ذي ًإٍحدىاكيفَّ مىاءىىىا كى تىٍأخي

ةن ميمىسَّكىةن فىتىطىيَّري ًبيىا ذي ًفٍرصى مىٍييىا اٍلمىاءى ثيَـّ تىٍأخي تَّى تىٍبميغى شيؤيكفى رىٍأًسيىا، ثيَـّ تىصيبُّ عى : ، فىقىالىٍت أىٍسمىاءي (دىٍلكنا شىًديدنا حى
كىٍيؼى تىطىيَّري ًبيىا؟" افى المًَّو تىطىيًَّريفى ًبيىا): فىقىاؿى " كى اًئشىةي  (سيٍبحى ـً : "فىقىالىٍت عى سىأىلىٍتوي " كىأىنَّيىا تيٍخًفي ذىًلؾى تىتىبًَّعيفى أىثىرى الدَّ كى

نىابىًة فىقىاؿى  تَّى ): عىٍف غيٍسًؿ اٍلجى مىى رىٍأًسيىا فىتىٍدليكيوي حى ذي مىاءن فىتىطىيَّري فىتيٍحًسفي الطُّييكرى أىٍك تيٍبًمغي الطُّييكرى ثيَـّ تىصيبُّ عى تىٍأخي

                                                 

(. 59 )1/213: ابف عدم، الكامؿ (1)
(. 225)1/67: الذىبي، الميزافك (250 )2/211:  المزم، الكماؿ: كانظر(59 )1/213: ابف عدم، الكامؿ (2)
(. 250 )2/211: المزم، الكماؿك( 59 )1/213: ابف عدم، الكامؿ: انظرك (7)12: ص: النسائي، الضعفاء كالمترككيف (3)

. (9 )102/ 1: ابف حباف، المجركحيف( 4)
. [لـ أجده عنده] (301)1/146: ابف حجر، التيذيب (5)
. (40 )206/ 1: العجمي، معرفة الثقات( 6)
. (421 )132/ 2 :ابف أبي حاتـ، الجرح (7)
. 182/ 3: الفسكم، المعرفة كالتاريخ( 8)
(. 301)1/146: ابف حجر، التيذيب (9)
(. 301)1/146: ابف حجر، التيذيب (10)
. (1032 )328/ 1: البخارم، الكبير( 11)
(. 250 )2/211: المزم، الكماؿ (12)
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مىٍييىا اٍلمىاءى  اًئشىةي  (تىٍبميغى شيؤيكفى رىٍأًسيىا، ثيَـّ تيًفيضي عى يىاءي : "فىقىالىٍت عى ـٍ يىكيٍف يىٍمنىعيييفَّ اٍلحى اًر لى ـى النِّسىاءي ًنسىاءي األٍنصى ًنٍع
".  أىٍف يىتىفىقٍَّيفى ًفي الدِّيفً 

دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميعىاذو : قاؿ مسمـ دَّثىنىا أىًبي: كحى قىاؿى : حى دَّثىنىا شيٍعبىةي ًفي ىىذىا اإًلٍسنىاًد نىٍحكىهي، كى افى المًَّو ): قىاؿى : حى سيٍبحى
. (تىطىيًَّرم ًبيىا كىاٍستىتىرى 

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى : قاؿ مسمـ ًص، عىٍف ،كحى ٍف أىًبي األىٍحكى ِإبْسرَماِىيمَم بْسِن  ًكالىيمىا عى
ًفيَّةى ًبٍنًت شىٍيبىةى ،مُليَماِجرٍ  اًئشىةى قىالىتٍ ، عىٍف صى مىى رىسيكًؿ المَّوً : " عىٍف عى مىٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي شىكىؿو عى يىا رىسيكؿى :  فىقىالىتٍ دىخى

ٍيًض؟ نىابىةً " المًَّو كٍيؼى تىٍغتىًسؿي ًإٍحدىانىا ًإذىا طىييرىٍت ًمفى اٍلحى ـٍ يىٍذكيٍر ًفيًو غيٍسؿى اٍلجى لى ، كى ًديثى سىاؽى اٍلحى كى
(1) .

ابنيا منصكر كىك ابف عبد : مدار حديث الباب عمى صفية بنت شيبة العبدرية أـ حجير ركاه عنيا: قمت
( 427، 251)كالنسائي  (332)كمسمـ  (7357، 315، 314)الرحمف بف طمحة القرشي عند البخارم 

براىيـ بف مياجر عند مسمـ  فغدا إبراىيـ بف مياجر متابعان  (642)كابف ماجو  (314)كأبي داكد  (332)كا 
.  مسممان خٌرج إلبراىيـ بف مياجر ما تكبع عميو عمى حديثو، كىذا يعني أف

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى : قاؿ مسمـ: الحديث الثاني- ًص  : حى دَّثىنىا أىبيك األٍحكى عىٍف - سالـ بف سميـ-حى
ٍف أىًبي الشٍَّعثىاًء قىاؿى ِإبْسرَماِىيمَم بْسِن الْسمُليَماِجرِ  ؿه ًمفى :  عى ـى رىجي ٍيرىةى، فىأىذَّفى اٍلميؤىذِّفي فىقىا كينَّا قيعيكدنا ًفي اٍلمىٍسًجًد مىعى أىًبي ىيرى

ٍيرىةى  رىجى ًمفى اٍلمىٍسًجًد، فىقىاؿى أىبيك ىيرى تَّى خى رىهي حى ٍيرىةى بىصى ى أىبىا : " اٍلمىٍسًجًد يىٍمًشي، فىأىٍتبىعىوي أىبيك ىيرى أىمَّا ىىذىا فىقىٍد عىصى
. " ( 2)اٍلقىاًسـً 

كالنسائي  (655)ابنو أشعث عند مسمـ :  ركاه عنو،مدار حديث الباب عمى أبي الشعثاء سميـ بف أسكد: قمت
براىيـ بف مياجر عند مسمـ  (684)كأبك صخرة جامع بف شداد عند النسائي  (683) كالترمذم  (655)كا 

                                                 

كالبخارم  (332) أخرجو مسمـ في كتاب الحيض باب استحباب المغتسمة مف الحيض ًفرصة مف مسؾ في مكضع الدـ (1)
كاالعتصاـ بالكتاب كالسنة  (315) كباب غسؿ المحيض (314)..في الحيض باب دلؾ المرأة نفسيا إذا تطيرت مف الحيض

كابف خزيمة في غسؿ الجنابة باب غسؿ المرأة مف الجنابة، كالدليؿ عمى أف غسميا كغسؿ الرجؿ  (7357:ح) (24): باب
كالغسؿ كالتيمـ باب العمؿ في  (251) كالنسائي في الطيارة باب ذكر العمؿ في الغسؿ مف الحيض (248)1/123 :سكاء

كابف ماجة في الطيارة كسننيا باب في  (314)كأبكداكد في الطيارة باب االغتساؿ مف الحيض  (427) الغسؿ مف الحيض
كالدارمي في الطيارة باب في  (25024، 24621، 24386)كأحمد في باقي مسند األنصار  (642) الحائض كيؼ تغتسؿ

(. 773) غسؿ المستحاضة
كأطرافو في  (655) أخرجو مسمـ في كتاب المساجد كمكاضع الصالة باب النيي عف الخركج مف المسجد إذا أذف المؤذف (2)

كابف  (8062)5/411: كابف حباف (655) المساجد كمكاضع الصالة باب النيي عف الخركج مف المسجد إذا أذف المؤذف
كالترمذم في  (1506)3/3 :خزيمة في اإلمامة في الصالة باب الزجر عف الخركج مف المسجد بعد األذاف كقبؿ الصالة

كالنسائي في األذاف باب التشديد في الخركج مف  (204) الصالة باب ما جاء في كراىية الخركج مف المسجد بعد األذاف
كابف ماجة في األذاف  (536) كأبكداكد في الصالة باب الخركج مف المسجد بعد األذاف (684، 683) المسجد بعد األذاف

(. 733) كالسنة فيو باب إذا أذف كأنت في المسجد فال تخرج
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فغدا إبراىيـ بف مياجر متابعان عمى حديثو، كىذا يعني أف مسمـ  (733)كابف ماجو  (536)كأبك داكد  (204)
. خٌرج إلبراىيـ بف مياجر ما تكبع عميو، كاهلل تعالى أعمـ

 ***
 
صدكؽ سيء الحفظ، مف السادسة : بف إٍسماعيؿ المٍخزكمي، أك السٍَّيمي، المٌكي ،-يىزيد: كيقاؿ-ًزياد . 2
. (2)القرشي المكي:  قاؿ المزم(1 )(عخ ـ ت ؽ)

: كركل عنو راكياف ىما. (عخ ـ ت ؽ)سميماف بف عتيؽ، كمحمد بف عباد بف جعفر : ركل عف شيخيف ىما
. (3)كعبد الممؾ بف جريج (عخ ـ ت ؽ)سفياف الثكرم 

كقاؿ يعقكب بف  (5) فيو نظر:قاؿ أبك الفتح األزدم ك(4)ضعيف:  ابف معيف إسحاؽ بف منصكر عفقاؿ
. (8)لـ يتكٌيؿ:  كقاؿ في الميزاف(7)ليف: قاؿ الذىبي ك(6) ليس حديثو بشيء:سفياف

ليس بو :  كقاؿ النسائي(10) يكتب حديثو:كقاؿ أبك حاتـ (9) رجؿ مف أىؿ مكة معركؼ:كقاؿ عمي بف المديني
  (12) أكرده ابف حباف في الثقات ك(11)بو بأس

 البخارم في كتاب خمؽ أفعاؿ ركل لو: مزمقاؿ اؿ (1)كترجمو البخارم في الكبير كلـ يذكره بجرح أك تعديؿ
. (2)، كالترمذم، كابف ماجو حديثان كاحدان ليس لو عندىـ غيرهمسمـك العباد،

                                                 

 344/ 3: كالبخارم، الكبير (3030 )4/39: [الدكرم] كابف معيف (2054: )ابف حجر، التقريب: مصادر ترجمتو (1)
: ابف حباف، الثقاتك (2372 )525/ 3: كابف أبي حاتـ، الجرح ،190/ 3: الفسكم، المعرفة كالتاريخك (1165)
( 2924 )2/87:  كالذىبي، الميزاف(1669)1/408: الذىبي، الكاشؼك (2023 )429/ 9:  كالمزم، الكماؿ(7918)6/320

(. 652)3/305: كابف حجر، التيذيب
(. 2023 )429/ 9: المزم، الكماؿ( 2)
(. 2023 )429/ 9: المزم، الكماؿ( 3)
: ابف حجر، التيذيبك (2023 )429/ 9: المزم، الكماؿ :كانظر (2372 )525/ 3:  ابف أبي حاتـ، الجرح(4)
3/305(652 .)
(. 652)3/305: ابف حجر، التيذيب (5)
. 190/ 3: الفسكم، المعرفة كالتاريخ (6)
(. 1669)1/408: الذىبي، الكاشؼ (7)
لـ يكف لو حظٌّم في الدنيا، : مات صغيرنا، كقد تككف بمعنى: قد تككف بمعنى: يتكيؿ (2924 )2/87: الذىبي، الميزاف( 8)

. (1055): ص: القامكس المحيط: انظر
(. 652)3/305: ابف حجر، التيذيب: كانظر (2023 )429/ 9:  المزم، الكماؿ(9)
(. 2372 )525/ 3: ابف أبي حاتـ، الجرح( 10)
لـ أجد ] (652)3/305: ابف حجر، التيذيب ك(1669)1/408: الذىبي، الكاشؼك (2023 )429/ 9: المزم، الكماؿ( 11)

. [ىذا الكالـ في ضعفاء النسائي
(. 7918)6/320: ابف حباف، الثقات (12)
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. لو عند مسمـ حديث كاحد: قمت
ٍيبو  : قاؿ مسمـ دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى كىأىبيك كيرى ًكيعه : قىاال- محمد بف العالء-حى دَّثىنىا كى - عىٍف سيٍفيىافى   ،حى

مَماِعيلَم  عىٍف ،-الثكرم كًميِّ ،ِزيَماِد بْسِن ِإسْس ٍعفىرو اٍلمىٍخزي بَّاًد ٍبًف جى مًَّد ٍبًف عى ٍيرىةى قىاؿى ، عىٍف ميحى ٍف أىًبي ىيرى اءى ميٍشًركيك :  عى جى
اًصميكفى رىسيكؿى المَّوً  ٍيشو ييخى لىتٍ  قيرى ـٍ ذيكقيكا مىسَّ سىقىرى :  ًفي اٍلقىدىًر فىنىزى كًىًي مىى كيجي بيكفى ًفي النَّاًر عى  ًإنَّا ،يىٍكـى ييٍسحى

مىٍقنىاهي ًبقىدىرو  كيؿَّ شىٍيءو خى
(3( )4). 

 كأبك 6139)محمد بف كثير العبدم عند ابف حباف : مدار حديث الباب عمى سفياف الثكرم، ركاه عنو: قمت
، 2157)كالترمذمِّ  (2656)كككيعي بف الجراح  عند مسمـو  (49:ص)نعيـ عند البخارم في خمؽ أفعاؿ العباد 

فغدا زياد بف إسماعيؿ المخزكمي فكؽ مدار  (9808، 9443)كأحمدى بف حنبؿ  (83)كابًف ماجو  (3290
ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى يىقيكؿي : الحديث كقد ذكر مسمـ حديث الباب بعد حديث كيؿُّ شىٍيءو ًبقىدىرو ): قىاؿى رىسيكؿي المَّوً : عى

تَّى اٍلعىٍجًز كىاٍلكىٍيًس أىٍك اٍلكىٍيًس كىاٍلعىٍجزً   كبالتالي فإف لمحديث شاىدنا، باإلضافة إلى أف اعتماد مسمـ كابف (5 )(حى
 .حباف كالترمذم كابف ماجو يشير إلى قبكليـ لمراكم كأنو ال بأس بو عندىـ، كاهلل أعمـ

 
 ***

كبعد ىذه الدراسة التي تناكلت ركاة مسمـ المتيميف بالضعؼ، تبيف أف عدد الركاة المتيميف بالضعؼ 
عند مسمـ أكثر مف عدد الركاة المتيميف بالضعؼ عند البخارم، كلكنيـ كمع ىذه الكثرة فإف أكثرىـ قد تكبع 

عمى مركياتو، كما مف راكو مف ىؤالء الركاة إال ككجدت تكجيينا مقنعنا لتخريج مسمـ لو، فيـ ما بيف متابع عمى 
حديثو، أك مقركف براك آخر أك لركايتو شاىد، أك أف يخرج لو لزيادة جاء بيا كلـ يأت بيا راك آخر، كبالتالي 

نما يقاؿ إف مسممنا قد أخرج لو عمى الكجو  فإنو ال يصح أف يقاؿ أف كؿ ىؤالء الركاة عمى شرط مسمـ، كا 
 .الفالني، كال يصح عند مسمـ التخريج لو إال عمى ىذا النحك، ىذا كاهلل أعمـ

*** 

                                                                                                                                                             

(. 1165 )344/ 3: البخارم، الكبير( 1)
. (2023 )429/ 9:  المزم، الكماؿ(2)
. (49، 48): آية: القمر( 3)
 كالترمذم في القدر باب إعظاـ أمر اإليماف بالقدر (2656: ح) أخرجو مسمـ في كتاب القدر باب كؿ شيء بقدر (4)
 كابف ماجو ىذا حديث حسف صحيح،:  كقاؿ الترمذم في الحديثيف(3290:ح) كتفسير القرآف باب كمف سكرة القمر (2157:ح)

(. 9808، 9443:ح) كأحمد في باقي مسند المكثريف (83:ح) في المقدمة باب في القدر
. (2655: ح)كؿ شيء بقدر : مسمـ، القدر، باب( 5)



 30 

 خاتمةال
..   الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، كعمى آلو كصحبو كمف كااله

: فإنني كبعد دراستي ليذا المكضكع تكصمت إلى النتائج التالية
أف صحيحي البخارم كمسمـ ىما بحؽ أصٌح كتابيف بعد كتاب اهلل تعالى، كلذا فإنيما يستحقاف التقدير : أكالن 

. أكالن ثـ العناية كالدراسة الستخراج كنكزىما
أف البخارم كمسممنا قد ركيا لركاة متيميف بالضعؼ، كلكف صنيعيـ في التخريج ليؤالء يدؿ عمى : ثانينا

. احتياطيـ كتنبييـ إلى ما قيؿ في ىؤالء الركاة
ذا خٌرجا لراك متيـ بالضعؼ في األصكؿ فإنؾ تجد : ثالثنا لـ يخرج الشيخاف في األصكؿ لراك ثبت ضعفو، كا 

. لحديثو شاىدنا أك شكاىد تقكم حديثو كتعضده، ىذا فضالن عف أف التيمة بالضعؼ محٌؿ نقاش كخالؼ
أخرج البخارم كمسمـ لمركاة المتيميف بالضعؼ في المتابعات كالشكاىد، كمالو متابع أك شاىد، كفي : رابعنا

الرغائب كالفضائؿ، أك أف يختار أجكد حديث ىذا الراكم المضعؼ، أك ألنو ثقة عنده، أك حتى ال يكرر 
اإلسناد، أك أال يثبت ضعفو، أك أف يضعفو مف ال ييعتد بتضعيفو، كما إلى ذلؾ مف كجكه التخريج مما ينفي 

. عنيما أم حرج في التخريج عف ىؤالء المتيميف بالضعؼ
تبيف لي أف أكثر ركاة دراستي ىذه قد اختمفت أقكاؿ العمماء في تعديميـ كتجريحيـ، ما يعني احتمالية : خامسنا

عدـ ثبكت تضعيؼ كثير منيـ، كأما مف كانت كفة التجريح تميؿ فيو، فإنني كجدت كجينا قكينا لتخريج 
. الشيخيف لو، مف متابع لو عمى ركايتو، أك أف يركم لو مقركننا بغيره كغير ذلؾ مف األكجو

أف عدد الركاة المتيميف بالضعؼ مف ركاة - قدر اإلمكاف-تبٌيف لي مف خالؿ تتبعي االستقرائي : سادسنا
الصحيحيف، دكف مف ركل ليـ البخارم تعميقنا كمسمـ في المقدمة، مئة كخمسة كسبعكف راكينا، اشترؾ 

البخارم كمسمـ في اإلخراج لثماف كخمسيف راكينا منيـ، كانفرد البخارم عف مسمـ باإلخراج لسبعة كثالثيف 
راكينا منيـ، كانفرد مسمـ بالتخريج لثمانيف راكينا منيـ، كبيذا يككف عدد الركاة المتيميف بالضعؼ مف ركاة 

البخارم أقٌؿ مف الركاة المتيميف بالضعؼ عند مسمـ، حيث إف مجمكع الركاة المتيميف بالضعؼ عند 
 .البخارم خمسة كتسعكف راكينا، كمجمكعيـ عند مسمـ مئة كثماف كثالثكف راكينا

ىذه نتائج دراستي ىذه، كالتي استغرقت مف حياتي عاميف تقريبنا، قضيتيا في جمع مادة الرسالة، ثـ 
 .ترتيبيا كحذؼ المكرر، كالبحث عف مركيات الركاة كتخريجيا كدراستيا، فالحمد هلل الذم كفقني لمعمـ كالتعمـ
ا لكجيو الكريـ، كأف ينفع بو  كفي نياية ىذا العمؿ المتكاضع أرجك مف اهلل قبكلو كأف يجعمو خالصن

سرافي في أمرم، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف،  اإلسالـ كالمسمميف، كأف يغفر لي تقصيرم كا 
. كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
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